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Aláírásra került az adás-vételi szerződés

Örömmel
tájékoztatjuk
Tisztelt
Tagtársainkat, hogy 2021. november 23-án
- a Választmány által jóváhagyott értékhatár
feletti összegben - Dr. Hatala Pál elnök úr
aláírta a Múzeum krt. 3. alatti lakásunk
eladására vonatkozó adás-vételi szerződést.
A Vevő az aláírással egyidejűleg a 140MFt
vételár 10%-át foglalóként átutalt az
Egyesület számlájára. A fennmaradó

vételár megfizetését a Vevő a szerződés
szerint december 15-ig teljesíti, így a
kölcsönösszegeket az Egyesület év végéig
vissza tudja fizetni.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Megjelent a BKL Bányászat 2021/3
legfrissebb közös száma (2021/III) elérhető
a honlapunkon itt, a BKL Bányászat
menüpontra kattintva.
Miután többen kérdezték, arról is szeretnék
tájékoztatást adni, hogy decemberben
tervezünk még egy számot kiadni, ennek a
tartalma készen van, a szerkesztési munkái
zajlanak.
Továbbra is várjuk a kedves Kollégáktól a
szakmai cikkeket a BKL-lapokba, és híreket
egyesületünk Hírlevelébe.
Köszönettel,
Jó szerencsét!
Tisztelt Tagtársak!
A „BKL Bányászat”, valamint a „BKL
Kőolaj és Földgáz” egyesületi szaklapjaink

Dr. Vigh Tamás
felelős szerkesztő

Újra meg tudtuk tartani az
ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
A pandémia miatti kényszerű kihagyás
következtében, két év után sikerült ismét
megrendeznünk
Egerszalókon
a
hagyományos
Országos
Bányászati
Konferenciát.
A 2021. november 17 és 19 között végre
személyes jelenléttel megtartott egyesületi
nagyrendezvényünkre a vártnál sokkal
többen, 128-an regisztráltak. Bár a kezdés
előtti utolsó órákban néhányan lemondták,
végül 118 effektív résztvevővel sikerült
megtartani az ezúttal 3 napos konferenciát.
Tele volt a Hotel Saliris nagy előadóterme,
amikor a konferencia megnyitását követően
örömmel jelenthettem be a plenáris szekció
első előadójaként rendezvényünk védnökét,
Steiner Attila urat, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkárát.
„A bányászat szerepe a nemzeti
energiastratégiában” című nyitó előadást

nagy érdeklődéssel figyelte a szép számú
hallgatóság.
A plenáris szekcióban további négy érdekes
előadást hallhattunk, melyek közül
kiemelkedett dr. Mucsi Gábor professzor, a
miskolci Műszaki Földtudományi Kar
dékánjának „Bányászat és kapcsolódó
iparágak melléktermékeinek, hulladékainak
szerepe az építőanyag-iparban” című
előadása.
Az előadásokat követően lehetőséget kapott
a hallgatóság kérdések feltevésére is.
A konferencia első napját szakestéllyel
zártuk, melyen a Praeses tisztségét Törő
György,
az
OMBKE
Bányászati
Szakosztályának elnöke töltötte be.
A jól sikerült szakestély végén szomorú
kötelességünknek eleget téve, a selmeci
hagyományok szerinti gyászszakestélyt
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tartottunk nemrég elhunyt barátunk, Dr.
Izsó István tiszteletére.
A második nap délelőtti szekciójának
előadásai a megújuló energiákról szóltak,
elsősorban
a
geotermiáról,
mely
témakörben Dr. Szabó György tiszteleti
tagunk, Dr. Tóth Anikó professzor asszony
és Pelczéder Ágnes tartottak érdekes
előadásokat.
Livo László előadásában a megújulók reális
helyét
próbálta
megvilágítani
az
energiaszektorban.
A délutáni szekcióban négy előadás
hangzott el, a bányászati kutatás, a
nyersanyag-hasznosítás,
valamint
a
bányászati
jogszabályok
változásai
témakörökben, mely utóbbiról immár
hagyományosan
dr.
Káldi
Zoltán
bányakapitány számolt be, nagy érdeklődés
mellett.
A nap zárásaként a híres egri Bolyki
pincészet bemutató borkóstolójának és
baráti beszélgetésnek adott otthont a hotel.
A harmadik napi utolsó szekció a kőkavics- és ásványbányászat témakörében
zajlott. Az elhangzott hét érdekes előadás
közül a legnagyobb érdeklődésre Dr.

Kőrösi Tamás megnyitja a konferenciát

Horváth Zoltán MBFSZ osztályvezető „Az
építőipari
ásványi
nyersanyagellátás
stratégiai távlatai” című előadása tartott
számot.
A sikeres konferencia zárásakor örömmel
számolhattam be a résztvevők nagy
számáról. Bár az előzetes várakozásnak
megfelelően a két esti „szekció”, a
szakestély és a borkóstoló vonzotta a
legnagyobb létszámot, dicséretes az
elhangzott 23 előadás végig nagyszámú
látogatottsága, melyet tanúsít, hogy a záró
mondatokat is „fél ház” előtt mondhattam
el, utolsó nap ebéd előtt!
Az elmúlt egy hét alatt sok pozitív
visszajelzést kapott az Egyesület a sikeres
konferencia
kapcsán,
és
örömmel
tájékoztatom a Hírlevél olvasóit, hogy a
konferencia összes előadása (kettő
kivételével, amelynek közlése még éppen
engedélyeztetés alatt áll) feltöltésre került,
és megtekinthető itt.
Jó Szerencsét!
Kőrösi Tamás
OMBKE főtitkár

Steiner Attila államtitkár
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Államtitkár úr kérdésre válaszol

Mucsi Gábor

A Praeses köszöntése

Contra Punkt színesíti a szakestet

Gyászszakest

„Utolsó eks” Izsó István tiszteletére
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Livo László

Érdeklődő hallgatóság

Tóth Anikó

Káldi Zoltán

Borkóstolás

Kertész Botond

Horváth Zoltán

Pozsár Sándor
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KÖNYV ISMERTETÉS
A napokban jelent meg a PÜSKI KIADÓ
gondozásában
AZ ÉGHAJLAT ÖNSZABÁLYOZÁSA
Miskolczi Ferenc klímaelmélete
Héjjas István magyarázataival

c. könyve 205 oldalon.
Naponta halljuk rádióban, a TVben, olvassuk az újságokban, interneten,
hogy a Föld veszélyesen melegszik, mert az
emberiség túl sok széndioxidot bocsát ki.
Vajon tényleg klíma veszélyhelyzet van?
Érdemes-e pánikba esni! Miskolczi Ferenc,
a NASA volt légkörfizikus munkatársa
(Langley Reserach Center) hat évtizedes
mérési adatai alapján dolgozta ki a
klímaelméletet, amelyben tudományosan
alátámasztott végső következtetése az, hogy
a széndioxid nem képes befolyásolni a Föld
felszínének hőmérsékletét, az ember nem
képes befolyásolni az éghajlatot. Földünk a
légkör
széndioxid
koncentrációjától

függetlenül sugárzási egyensúlyban van a
kozmikus térrel.
A könyv elején Szarka László
Csaba, az MTA r. tagja méltatja ezt a
kiemelkedően
fontos
tudományos
eredményt. Ezt követi Héjjas István
ismertetése az elméletről olyan olvasók
számára,
akik
nem
járatosak
a
légkörfizikában.
A
könyv
további
részében
Miskolczi Ferenc fejti ki részletesen az
elméletét,
lehetőséget
nyújtva
a
sugárfizikában
otthonosan
mozgó
kutatóknak a bemutatott eredmények
ellenőrzésére. Miskolczi Ferenc az
elméletét a fizika ismert törvényei alapján
matematikai úton vezette le, és az így kapott
elméleti
eredményeit
a
NASA
adatbázisából
származó
hatalmas
mennyiségű mérési adattal támasztotta alá.
A NASA azonban megtiltotta ezeknek a
tudományos eredményeknek a nyilvános
közzétételét. Miskolczi Ferenc ezért
felmondta állását, és több év munkájával
írta meg ezt a könyvet. Az elmélet
megértését segíti a mellékletben található
számos diagram, táblázat, valamint
részletes irodalomjegyzék.
Véleménye szerint értelmetlen és
hatástalan a „klímavédelemre” kidobott
dollár-milliárdok, ezért célszerűbb lenne azt
hasznosabb célokra fordítani.
A klímavédelemmel kapcsolatos
számos írás/tanulmány stb. olvasható a
https://klimarealista.hu–n.
A könyv megvásárolható – bolti ára
2720.-Ft – a Püski Kiadó könyvesboltjában
(1013 Budapest, Krisztina körút 26, telefon
:375
–
7763,
e-mail:
puskikiado@gmail.com.)
Dr. Horn János
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Szent Borbála napi Istentisztelet
Nem lesz szervezett formában

Folyamatosan készültünk és szerveztük
Tasnádi Tamás tagtársunkkal a szokásos
Istentiszteletünket a Sziklatemplomban, de
úgy döntöttem, hogy a járvány jelenlegi
ismételt erősen felszálló ágában nem
ajánlatos a Tagtársakat „bezsúfolni” a
Sziklatemplomba.
Az időpontot egyébként biztosítottuk. Nem
tudom, hogy jövő szombatig elrendelnek-e

„templom zárlatot”, mint tavaly, de így
láttam helyesnek.
Lehetséges, hogy lesz mise a templomban,
de nem az általunk szervezett formában.
Jó szerencsét!
Szamek Zsolt
a helyi szervezet
elnöke

Elmarad a kecskeméti szakestély
Tájékoztatjuk tisztelt Tagtársainkat, hogy
elmarad az erdészekkel közösen tervezett
december
3.-i
évzáró
szakestély
Kecskeméten.

Jó szerencsét!
Széll Pál, titkár

Halasztódik a megemlékezés a kuvaiti tűzoltásra
A
december
16-ra
meghirdetett
megemlékezés a kuvaiti tűzoltás 30.
évfordulója 2022. tavaszára halasztódik.

Jó szerencsét!
Szervezők

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az aktuális kimutatásunk szerint 380
olyan tagtársunk van, aki sem a 2020ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját
nem fizette meg.
Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint:
„Azt
a
tagot,
aki
tagdíjfizetési
kötelezettségének egy éven túl, kétszeri
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a
tagsága megszűnik.”

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Álláshirdetés
Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület titkári munkakörre
keres új munkatársat.
A titkári munkakörébe tartozó állandó
feladatok:
a. tartja a kapcsolatot az OMBKE
számviteli, pénzügyi és bér- TB
ügyeinek intézésével megbízott
vállalkozóval,
annak
adatot
szolgáltat, a viszont kapott adatok
alapján kimutatásokat, jelentéseket
szerkeszt
és
ad
át
előírt
rendszerességgel és eseti rendelkezés
alapján az ügyvezető igazgatónak;
b. érkezteti,
gyűjti,
iktatja,
rendeltetésének
megfelelően
archiválja és/vagy továbbítja az
OMBKE-hez
beérkező
iratküldeményeket és számlákat;
c. kezeli
a
rendszeresített
számlázóprogramot,
kiállítja,
nyomtatja,
aláírásra
beterjeszti,
postázásra előkészíti, postázza az
előleg-bekérőket,
részés
végszámlákat, gyűjti, nyilvántartja, és
rendeltetésük szerint továbbítja a
számlákat;
d. előkészíti aláírásra a direkt-banking
felületeken az esedékes banki
átutalásokat;
e. egyszemélyi felelősséggel kezeli az
OMBKE házi forint- és deviza
pénztárát;
f. vezeti a kiküldetési- és saját-gépkocsi
használati rendelvényeket;
g. közreműködik az OMBKE Tag- és
tagdíj-nyilvántartó
rendszerének
naprakészen-tartásában;
h. őrzi és kezeli az Egyesület
Titkárságán
fellelhető

i.

j.

k.

l.

dokumentumokat, közreműködik az
OMBKE
Dokumentumés
Irattárának kialakításában, annak
később felelőse lesz;
a tőle elvárható gondossággal
felkutatja, figyeli és értékeli a
pályázati lehetőségeket, részt vesz a
pályázatok
előkészítésében
és
bonyolításában;
közreműködik az OMBKE központi
rendezvények szervezésében és
lebonyolításában; e rendezvényeken
szükség szerint részt vesz, segíti azok
zavarmentes lefolyását;
közreműködik
az
OMBKE
székhelyén tartott rendezvények
előkészítésében és lebonyolításában,
a rendezvényhelyiség rendjének
visszaállításában;
közreműködik az OMBKE Titkárság
hatékony működéséhez szükséges
általános feltételek biztosításában
(így például: kisebb beszerzések,
felterítés,
eseti
rendrakás-,
mosogatás, kávé-, üdítő felszolgálás,
postai levél- és kisebb csomagfeladás,
levélfutár-szolgálat
Budapesten
belül.)
Kérjük a pályázókat, hogy
önéletrajzukat az
ombke@ombkenet.hu
email címre legyenek kedvesek
elküldeni.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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FÖCIK Hírek

A Földtudományos forgatag nyilvános anyagai visszanézhetők
Társulatunk youtube csatornáján!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A 2021. évi Földtudományos forgatag
nyilvános programjait, az előadásokat, a
kerekasztal
beszélgetéseket,
és
rövidfilmeket, valamint a programokhoz

kapcsolódó
összegyűjtött
filmeket
Társulatunk
youtube
csatornáján
közzétettük, és bármikor megézhetik itt!
Magyarhoni Földtani Társulat

Beszámoló az I. Kárpát-medencei Földrajzi és Földtudományi
Versenyről
A Földtudományi Civil Szervezetek
Közössége a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal támogatásával, a
Magyar
Geofizikusok
Egyesülete
koordinálása mellett vállalta, hogy a
földtudományok iránt érdeklődő 5-12.
évfolyamos hazai és határon túli diákok
részére földtudományokkal kapcsolatos
versenyt szervez a FÖCIK tagegyesületek
és a SZTAKI szakmai támogatása mellett.
A
program
indulásaként
a
tagegyesületek és támogatóink által delegált
tagokból
megalakítottuk
a
Versenybizottságot
(továbbiakban
Bizottság), Zelei Gábor FÖCIK elnök
(Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület) vezetésével. A Bizottság tagja
voltak: Babinszki Edit a Magyarhoni
Földtani Társulattól, Leél-Őssy Szabolcs a
Magyar
Karsztés
Barlangkutató
Társulattól, Szilassi Péter a Magyar
Földrajzi Társulattól, Tardy János, Sütő
László és Kovács Eszter a Magyar
Természettudományi Társulattól, Ormos
Tamás
a
Magyar
Geofizikusok
Egyesületétől, Weidinger Tamás a Magyar
Meteorológiai Társaságtól, Török Zsolt
Magyar Földmérési, Térképészeti és

Távérzékelési Társaságtól, Rácz Tibor a
Magyar Hidrológiai Társaságtól, Márkus
Zsolt László és Veres Miklós a
Számítástechnikai
és
Automatizálási
Kutató Intézettől (SZTAKI), Dmour Hazim
a MOL-tól, Szarka László a Földfizikai és
Űrtudományi Kutatóintézettől, Szunyog
István a Miskolci Egyetemtől. A
Bizottsághoz csatlakozott két középiskolai
tanár is, Gruber László és Alexa Péter.
A Versenyt jogi szempontból,
különös tekintettel a GDPR előírásaira, a
Miskolci Egyetem támogatta.
A Döntő helyszínét a Magyar
Bányászati
és
Földtani
Szolgálat
biztosította.
A
Verseny
arculati
elemei
megtervezése
Juhász
Márton
grafikusművésznek köszönhető, aki a
Versenyen során végig biztosította a
„FÖCIK-es” kinézetet.
A
Verseny védnökségét
az
UNESCO Magyar Bizottsága vállalta.
A Verseny felhívását 2021. február
1-én tettük közzé.
A 2021. április 15-i határidőig 50
csapat regisztrált a Versenyre, ahol 3 diák
és felkészítő tanáruk képezett egy csapatot.
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A COVID-19 teremtette körülmények
mellett jelentős sikernek érezzük, hogy egy
előzmények nélküli versennyel 150 diákot
tudtunk megszólítani a Kárpát-medencéből!
A csapatok többsége Magyarországról
jelentkezett, de Erdélyből hat, Kárpátaljáról
is egy csapat regisztrált sikeresen.
A vírushelyzetre való tekintettel a
verseny ünnepélyes megnyitására online
került sor, a FÖCIK „Föld napja”
rendezvénysorozat keretében a Magyar
Geofizikusok Egyesülete által szervezett
előadássorozat nyitóelőadásán.
A Versenyt 4 online fordulóval és a
legjobb 12 csapat számára személyes
jelenléttel megrendezésre kerülő döntővel
terveztük.
Az első 3 forduló tesztek és
feladatok megoldásából állt. A fordulók
előtt a csapatok megkapták a felkészítő
anyagokat digitálisan egy héttel azelőtt,
hogy a feladatok megoldására létrehozott
Online versenyfelület megnyílt volna. A
csapatoknak a rendelkezésre álló 2 napon
belül kellett tetszőlegesen elkezdeni a
feladatok megoldását.
Az első forduló, amely az „Élettelen
természeti értékeink: Kő kövön megmarad”
nevet viselte és a kőzetburokkal (belső erők,
földtan, földtörténet, geofizika és bányászat
stb.) kapcsolatos feladatokat tartalmazott.
A második forduló a „Nemcsak
térkép
e
táj”
térképészettel,
geoinformatikával, tájföldrajzzal, a külső
erők felszínformálásával és barlangokkal
kapcsolatos feladatokat tartalmazott.
A harmadik forduló „Az időjóslástól
a klímaváltozásig” légköri jelenségekkel,
meteorológiával,
klimatológiával,
vízrajzzal, a földrajzi övezetességgel és a
vonatkozó
természettudományi
ismeretekkel
kapcsolatos
feladatokat
jelentett.
A negyedik forduló „A Kárpátmedence csodás tájai” keretében a
versenyző csapatoknak 5 perces kisfilmet
kellett készíteniük, ami egyrészt tartalmazta
a csapatok bemutatkozását, másrészt a
lakókörnyezetük
bemutatását
földrajzi/földtani
megközelítésből.
A

csapatok előre megkapták az értékelési
szempontokat.
A csapatok videói a FÖCIK
hivatalos YouTube csatornáján kerültek
megosztásra,
amelyeket
itt
lehet
megtekinteni.
A döntőbe a kiírásnak megfelelően a
4 online forduló összesített pontszámai
alapján a legjobb eredményt elért 12 (egy
határon túli-, és 11 magyarországi) csapat
került.
Verseny döntőjére 2021. november
13-án 10:00-i kezdettel került sor a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia
úti “Art Geo” palotájának dísztermében,
személyes jelenlét mellett.

Az öt fős zsűrit Rácz Tibor (Magyar
Hidrológiai Társaság), Dr. Dmour Hazim
(MOL),
Kovács
László
(Magyar
Meteorológiai Társaság), Fábián Nikolett
(Magyar Földrajzi Társaság) és Dr.
Szunyog István (Miskolci Egyetem,
Műszaki Földtudományi Kar) alkották.
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A Döntőn a csapatok 8 fordulón
vettek részt.
VIII. feladat: „Villám kvíz” (GL)
Elérhető pontszám: max. 10 pont.
Időtartam: kb. 20 perc (három
forduló, 3x15 kérdés)
II. feladat: „Bemutatkozom –vajon
mennyire ismertek?” — Információs játék
(GL)
Elérhető pontszám: max. 40 pont
Időtartam: 15 perc
III. feladat: „Agyalós” – Számításos
feladatok (Írásbeli feladat) (GL)
Elérhető pontszám: 5 pont + 10
pont, összesen 15 pont
Időtartam: 8 perc
IV. feladat: „Ember és táj” – PPT-k
bemutatása (AP+Versenybizottság)
Elérhető pontszám: 30 pont
Időtartam: kb. 50 perc

csapatok
a környezetükben
észlelt
problémával, ahol az ember és a táj
kapcsolata sérült. A probléma bemutatásán
túl lehetséges megoldásokat is vártunk a
csapatoktól. A legnépszerűbb feladatok
talán az ú.n. nyomógombos feladatok
voltak, ahol a leggyorsabb csapatok
válaszolhattak a kérdésekre, ami a válasz
pontosságától függően hozhatott plusz-, de
akár mínusz pontokat is.

SZÜNET
V. feladat: „Nem képtelenség!” (AP)
Elérhető pontszám: 12x5 pont,
összesen 60 pont
Időtartam: kb. 25 perc
VI. feladat: „Igaz-Hamis” (Írásbeli feladat)
(AP)
Elérhető pontszám: 15 pont
Időtartam: 8 perc
VII. feladat: Hol járunk? (GL)
Elérhető pontszám: max. 15 pont
Időtartam: kb. 15 perc (három
forduló)
VIII. feladat: „Mindent vagy Semmit!”
(GL)
Elérhető pontszám: max. 20 pont
Időtartam: kb. 30 perc (három
forduló)

Az első 7 forduló eredményeként az utolsó
fordulóban a „felsőház” (1-4), „középház”
(5-8) és az „alsóház” (9-121) csapatai
mérték össze tudásukat és így alakult ki a
végeredmény (2. sz. melléklet).

Változatos
feladatok
voltak,
közöttük volt, ahol előre készülhettek a
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Az első 3 helyezett csapat

A legjobb kisfilm készítőinek járó
különdíjat a Hoportyó serpái érdemelték ki.
A kiírásban szereplő díjakon felül
minden egyesület és támogató könyv,
térkép és egyéb ajándékait kapták meg a
diákok. A Magyar Földrajzi Társaság
különdíját a dobogóról épphogy lemaradt
Természet ördögei nyerték. A Magyar
Meteorológiai Társaság különdíját a
legjobb határon túli csapat, a kolozsvári
Földészek kapták. A MOL különdíját a
legjobb prezentációt tartó O3 csapat vehette
át.
Egyesületünk minden résztvevőnek
„A magyar bányászat évezredes története
IV.” kötetet és illusztrált daloskönyvet
ajándékozott.
A
versenyről
pozitív
visszajelzéseket kaptunk a csapatoktól, a
diákok
örömmel
vettek
részt
a
versenyünkön. Jelentős sikernek tekintjük,
hogy ebben a pandémiás helyzetben is 50 3
fős (+felkészítő tanár) csapatot tudtunk
megszólítani Magyarországról, Erdélyből
és Kárpátaljáról, akik nagyon aktívan vettek
részt a versenyen.

A szervezők nevében nagyon
szépen köszönjük az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság védnökségét, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
a MOL Nyrt, a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat, a Nemzeti Energetikai
és Közműszabályozási Hivatal, MH
Geoinformációs Szolgálat, a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar és a
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
támogatását, továbbá az MTA Könyvtár és
Információs
Központ,
valamint
a
Számítástechnikai
és
Automatizálási
Kutató Intézet együttműködését!
Nagyon bízunk abban, hogy jövőre
is meg tudjuk szervezni a Versenyt, amiben
továbbra is számítunk támogatóinkra!
A versenyről és a többi FÖCIK
programról
a
https://www.focik.hu
honlapunkon
találhatnak
további
információkat.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Meghívó

Meghívó
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Szepesi Zsuzsanna
Emlék – Bányászoknak
Emlékfal tornyosul:
úgy ragyog a márvány,
mint májusi égen
feszülő szivárvány.

értve az utókor,
hogy bányásznak lenni
dicsőség volt akkor.
Bányászemlékműnél
fejed hajtsd meg, nemzet:
soha ne fakuljon
szív és emlékezet.

Mint a csillogó szén,
az a fal fekete,
rajta nevek sora –
múlt emlékezete.
Fekete gyémántot
fejtett a sok-sok kéz,
míg el nem ragadta
őket egy szörnyű vész.
Emlékoszlop őriz
hűen bányászmúltat,
a régi dicsőség
örök példát mutat.
Bátorság és erő
kellett a munkához –
hit, hogy az országnak
emberibb jövőt hoz.
Bányászék, –kalapács
az oszlopok felett
e múltból idézik
az örökös jelet.
Háláját róhatja

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Rendezvény
Központi
Szent
ünnepség

Helyszín
Időpont
Borbála Budapest, Stefánia út december 2.
14.

Státusz
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In Memoriam Czike Gábor
1954 – 2021

Megdöbbenve és szomorúam olvastam a
most megkapott MKK MÉRNÖK ÚJSÁG
2021. novemberi számát, melynek 56.
oldalán „BÚCSÚZUNK”– ban jelent meg
Czike Gábor - akivel hosszú éveken át
kapcsolatban voltam –életének méltatását.
Tudomásom/ismeretem szerint eddig a
Hírlevélben nem jelent meg rövid anyag,
pedig szakmai/emberi tulajdonságai alapján
ezt
mindenképpen
megérdemli.
Természetesen a Lapban megjelent írás
kivonatát közlöm.
Czike Gábor 1977-ben kapta meg okleveles
olajmérnöki diplomáját és a TIGÁZ
hajdúszoboszlói központjában kezdett
dolgozni 1994-ig.
1994-ben pályázat útján elnyerte a Zemplén
- Abaúj Közműfejlesztő és Szolgáltató Zrt.
igazgatói posztját.

Nyelvtudásának, szakmai tudásának és
érdeklődésének köszönhetően több külföldi
szakmai
konferencián
vett
részt,
kapcsolatokat
épített
ki
külföldi
gázszolgáltatók munkatársaival.
Szakértői
tevékenységet
folytatott
„szénhidrogén-elosztás és – szolgáltatás”
szakterületen.
Volt egyetemi tanáraira nagy tisztelettel
emlékezett, ennek köszönhető, hogy
Szerencsen Szilas A.Pál professzorról utcát
neveztek el.
Szakmai pályafutását a MOL GÁZ Kft-nél
folytatta, majd társsági átalakulások
nyomán 2004-től nyugdíjazásig ismét a
TIGÁZ - nál dolgozott.
Dr. Horn János

In Memoriam Sült Tibor Jenő
(1925-2021)

Elhunyt a nógrádi szénbányászat egyik
jelentős bányamérnöke.
Sült Tibor Jenő okl. bányamérnök, okl.
bányaipari gazdasági mérnök 96 éves
korában hunyt el.
A szlovákiai Komárnóban született 1925.
március 8-án. A Nehézipari Műszaki
Egyetem soproni Bányamérnöki Karán
tanult, 1951-ben kapott oklevelet. Szakmai
pályája a Nógrádi Szénbányászati Trösztnél
kezdődött és aktív mérnökként végig a
nógrádi bányászatot szolgálta: volt
üzemmérnök – főmérnök – egy ideig az

ottani szénbányászat megbízott igazgatója.
Utolsó
munkaköre
a
Salgótarjáni
Bányaműszaki
Felügyelőség
hivatalvezetője volt.
1989-ben vonult nyugdíjba.
Jelentős szerepe volt az OMBKE Nógrádi
Bányász csoportjának működésében, több
ciklusban a csoport elnöki tisztét is
betöltötte.
Jó szerencsét!
Liptay Péter
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Az IEA1 is beállt a sorba?
„Ha nem tudod megakadályozni, állj az
élére!” Tartja a mondás, mely különösen
azok számára útmutató, akik hatalmi
pozícióikat megőrizni kívánják. Így tett a
napokban az IEA is a megszokotthoz képest
erősen meglepő tartalmú jelentésével, mely
első olvasatra 180°-os fordulatot sejtet a jó
hírű
energiastratégiai
tanácsadó
kormányközi szervezet működésében. Az
évek óta elszenvedett alapítói támadásokon
kívül azonban semmi oka nem lenne erre,
hiszen a 30 tagállam és a 8 társult tag
megelégedésére működött 2009 óta és
korábban is.

1. sz. ábra
A tény adatokat feltüntetve az eltérés hiba
határon belüli

Most az a hangzatos vád érte a Párizsban
települt szervezetet, hogy az évek során
rosszul mérte fel a várható energia igényt.
Benne a megújuló energiaforrások szerepét
„bűnösen” alul értékelte. Az 1. sz. ábrán a
2009-ben kiadott diagramon, mely akkor
jóslat szintű volt, feltüntettük a világ évente
bevallott elhasznált energia mennyiségét is.
Mely
számokban
1990-es
összehasonlítással így foglalható össze: a
primer energiaigényünk csaknem 63%-ot
növekedett, melynek használata során kicsit
több, mint 63%-kal növeltük a széndioxid
kibocsátást.
1

Az említett dátum azért érdekes a
szervezet életében, mert az első alkalom
volt, mikor begyűjtvén tagországai és a
világban erre vállalkozó kormányok energia
hordozó termelési és
felhasználási
önbevallásait, tanulmányt adott ki -hiteles
adatok
alapjána
világ
energia
fogyasztásáról, kitekintést nyújtva a világ
várható energia fogyasztásáról 2100-ig.
Népszerű kiadványait azóta minden
esztendőben frissíti. (1. sz. ábra)

2. sz. ábra
A földrészekre jellemző primer energia mix jelentős
különbségei időben lassan változnak

Figyelemre méltó az emberiség villamos
energia fogyasztásának megugrása is, ami
1990 óta nemcsak megduplázódott, több
mint 120%-ot növekedett. A részleteket
tekintve azt láthatjuk, az energia éhség
minden földrészen növekedett. A jelentős
változás sora Ázsia-Óceánia 171%, Középés Délamerika 154%, Közel Kelet és Afrika
117-117%.
Különösen kiugró a villamos energia
fogyasztás növekedése Ázsia-Óceánia és
Közel Kelet területén. Észak-Amerika
egyenletes primer energia fogyasztása
mellett Európa hullámzó igényét 1990-94

International Energy Agency
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között meredek csökkenés, 2008-ig jelentős
növekedés, 2014-ig újabb csökkenés,
napjainkig meredek emelkedés követi. A
miértre gyors választ ad a 2. ábra, melyet a
BP2 hiteles forrásából ollóztunk: Európát
kivéve mindenki azt a primer energiaforrást
használja, amivel rendelkezik. A számok
azonban elsősorban a földrajzi helyet
jelölik. Európa ugyanis jelentős energiát
használ el távoli földrészeken is. Ez a
szokása először az 1990-es esztendőkben
jelentkezett, majd 2008-tól újra gyakorolja.
A
környezetvédelem
élharcosa
Németország csak úgy töltheti be e posztot,
ha határain kívülre telepíti energiafaló
környezetszennyező nagyvállalatait. Célja
főként Ázsia-Óceánia, akiket azután az EU 3
képében név nélkül ostoroz a globális
felmelegedés és üvegház gáz kibocsátás fő
okozóiként, miközben az onnan származó
termékeket sajátjaként nevesíti…
Miért romlik el minden? Kérdezhetnénk
itt is, mint annyi más esetben. Az IEA
ugyanis
Henry Kissinger amerikai
külügyminiszter ötletére alakult meg az
1973-as első olajválság leküzdése után
1974-ben. Alapító cél volt, hogy az OECD 4
országok olaj alapú gazdaságai az újabb
válságot elkerüljék. Amit úgy képzeltek el,
hogy a létrehozott kormányközi szervezet
(IEA) figyelemmel kíséri az olajjal
rendelkező országok energia igényét, a saját
fogyasztásuk távlati változását. A szerzett
információk feldolgozása után tanácsokat
ad az OECD számára fontos országok
kormányainak energia stratégiájuk, energia
politikájuk alakításához. Mellékesen olaj
készletek felett is rendelkezik, melyek
havária esetén célzott vevőkör számára
piacra dobhatók, s ezzel féken tarthatja az
olaj árát…
A fejlődés azonban itt sem volt
megállítható. Az évek során a tagországok
egyre-másra saját üzleti gazdasági
potenciáljuk növelésére használták az IEA
tudásbázisát. Természetesen ebben is az
USA járt az élen mindaddig, míg a
megújuló energiák mindent elsöpörni

igyekvő zöld fuvallata meg nem jelent a
világpolitika színpadán. Ettől kezdve a
„hordó” már nem volt megállítható. A
széndioxid szerepével kapcsolatos tudatos
manipulációk
tudományos
háttérbe
burkolása, a mindent felülíró klímapolitika
által biztosított zöld üzleti bomba már
robbant. Lökéshulláma szétterült a Földön.
Az
IEA
a
maga
megfontolt,
természetközeli
módján
tudományos
alapossággal dolgozta ki a megújulók
energetikai
alkalmazását
elősegítő
programjait. Figyelembe véve az újított
technológiák különleges ásványi anyag
igényét csakúgy, mint a fosszilis energián
alapuló villamos áram termeléshez képest
jóval magasabb beruházási támogatások
szükségességét. Figyelmeztetett az időjárás
függő eszközök által veszélybe kerülő
energiabiztonságra is. A megsemmisítő
tartalmú kritikák alapja vélhetően éppen ez
lehet, s nem az 1. ábrán következő hiba
határon belüli „jóslási tévedés”.
Meggyőződésünk azonban, hogy e
mértékadó szervezet, mely műszaki
tudással ellenőrzött tényadatok alapján
dolgozza ki országspecifikus tanácsait,
továbbra sem nélkülözhető. Arra is
gondolhatunk, hogy mint eddig is tette: a
fizikai valóság teljességét nem kibontva
továbbra is realitással közelíti a
megújulókból nyert villamos energia
kérdését. Segítve ezzel azt, hogy a
hosszútávú energiabiztonságra érzékeny
országok zöld beruházásai ne csak az
ötletgazdák anyagi hasznát, hanem
elsősorban
saját
energiaellátásukat
szolgálják. Tény- és nagyszerűségét az IEA
növelhetné pl. úgy is, ha számba veszi és
közzé teszi az energetikai berendezések
gyártásához és üzeméhez évente felhasznált
bányatermékek és energia mennyiségét is…

2

4

3

British Petrol
Európai Unió

Részletek
honlapon.

a

www.energiaakademia.lapunk.hu

Livo László

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet
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Egy hordó kőolaj
I. Anna, gyakran Stuart Anna (1665. február
5. – 1714. augusztus 1.) Anglia, Skócia és
Írország királynője – a Stuart-ház 1702.
április 23-án trónra lépett utolsó uralkodója
– 1707-ben vezette be az egységes angol
hordó
méretsorozatot.
Az
alapmértékegysége a Tun (óangolul: tunne,
latinul: tunelles. közép-latinul: tunna),

amelyet bor, olaj vagy méz mérésére és
tárolására használtak. Ennek 1/8-a része a
barrel (hordó), amely 158,987295 liternek,
kerekítve 159 liternek felel meg. Ezt a
méretsorozatot vitték magukkal az angol
telepesek az Újvilágba.

Angol hordó méretsor

Az
Amerikai
Egyesült
Államok
Pennsylvania
államának
Titusville
települése közelében, az Edwin Laurentine
Drake
„ezredes”
által
irányított
kőolajkutató fúrásban, 1859. augusztus 27én, szombaton délután a 21 méter mély
fúrólyukban a fúróvéső egy kőzetrepedésbe
jutott, amelyben 18 centimétert szabadon
esett. Hét vége lévén a munkát
abbahagyták. William A. Smith, „Billi
bácsi”, a fúrószerszámokat készítő
kovácsmester
(fúrómester),
vasárnap
kiballagott a fúráshoz, hogy körülnézzen és
előkészítse a szerszámokat másnapi
munkakezdésre. A fúrólyukba kémlelve
fekete folyadékot látott csillogni a fúrólyuk
szájától lejjebb 13 centiméterrel. Egy
ereszcsatorna-darabból merítő edényt
görbített és örömmel látta, hogy a kiemelt
minta színtiszta kőolaj. Azonnal értesítette

Drake-t, aki hanyatt-homlok a kúthoz
lovagolt. Mivel a kút nem felszállva termelt,
így felszereltek egy kézi szivattyút. A kút
napi 12-20 hordó (2-3 köbméter) kőolajat
adott, amely az akkori hordónkénti 20
dolláros áron napi 240-400 dollárt jelentett.
Sebtében összeszedtek minden hordót,
amire csak rá tudták tenni a kezüket és abba
töltötték a kitermelt kőolajat. 1866-ban a
kőolajtermelők
közül
néhányan
összegyűltek
Titusville-ben
és
megállapodtak abban, hogy a kőolaj
mértékegysége a barrel lesz. A szabványos
kőolajhordót hivatalosan 1872-ben fogadta
el a Petroleum Producers Association,
valamint 1882-ben az US Geological
Survey és az US Bureue of Mines. Ezt
követően vált a barrel a kőolaj és
kőolajtermékek világmértékegységévé.
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Kőolaj tárolása és szállítása hordókban (1860-as évek)

A barrel rövidítése bbl, amely – a
kőolajipari mítosz alapján – onnan
származik, hogy a Standard Oil Company
az általa készített fahordókat és az 1902-ben

Kék fahordó

2020-ban
az
Amerikai
Egyesült
Államokban 1 barrel (kőolajhordó) = 42 US
gallon = 0,159 m3 = 0,136 tonna kőolaj a
feldolgozása folyamán 44,8 US gallon
kőolajterméket állítottak elő. Ez a térfogat
növekedés hasonló ahhoz, ami a

bemutatott acélhordókat is kékre festette
(kék hordó = barrel blue = bbl).

Kék acélhordó

kukoricával történik a pattogtatás során,
vagyis az eredeti kukoricaszem kisebb és
sűrűbb, mint egy kipattant mag. A termékek
aránya:
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A közlekedésben 1 barrel (kőolajhordó)
üzemanyaggal az alábbi távolságokat lehet
(átlagosan) megtenni:
motorkerékpár
személygépkocsi
tehergépkocsi
sportrepülőgép
hajó
repülőgép

benzin
gázolaj
jet
egyéb
folyékony gáz
maradék kőolaj

19,4 gallon (43,3%)
12,5 gallon (27,9%)
4,4 gallon (9,8%)
6,5 gallon (14,5%)
1,5 gallon (3,4%)
0,5 gallon (1,1%)

1800 km
1000 – 1300 km
100 km
100 km
60 km
1 km

Néhány példa, hogy mit lehet készíteni 1
barrel (kőolajhordó) kőolajból:
• 39 db poliészter „T” póló
• 750 db zsebfésű
• 540 db fogkefe
• 195 db 0,5 dl pohár
• 135 db 10 cm átmérőjű labda
• 65 db 3 dl pohár
• 65 db szemeteslapát
• 23 db hulahopp karika
• 11 db asztali telefon
id. Ősz Árpád
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Prostitúció és diszkréció, avagy kéjelegtek-e Selmecen a
főiskolások?
„Nagy csapás különösen a fiatalabb
nemzedék érdekéből, közvetve azonban az
egész jövő nemzedék egészségére, a
prostitúciónak országszerte, de Pozsonyban
különösen feltűnő elfajulása és a titkos
kéjnők elszaporodása. A prostitúció ügye
Pozsonyban elég szigorúan van rendezve,
az engedélyezett nyilvános bordélyházak
száma 11, egyben 3-nál kevesebb és 10-nél
több nő nem tartható, rendes orvosi
vizsgálat alatt állnak hetenként kétszer, de a
tulajdonos is naponkint vizsgálja őket
rendesen úgy, hogy e házakban bujakóros
(szifiliszes) eset alig fordul elő.”5 Egy évvel
korábban,
1906-ban
Selmecbányáról
hasonló – de nagyságrendileg kisebb
mértékű – prostitúciós helyzetleírást közölt
Stuller Gyula bányafőorvos: „városunkban
egy bordélyház van 6 leánnyal, bárcás
magánkéjnő egy sincs.”6 Ezzel összecseng
egy korabeli visszaemlékezés is, mely
szerint „Selmecen is működött a 20. századi
fejlődés eredményeképpen bordélyház, úgy
hívták, az Alsó.”7 Ez a nyilvánosház
távolabb a belvárostól – minden bizonnyal
– az egykori dohánygyár környéki-mögötti
Alsó majorban8 lehetett.
Az 1900-as évek elején Magyarországon,
főleg a nagyobb városokban nyilvános
ellenőrzés és hatósági szabályok alatt állt,
nyilvántartásba vett ún. bárcás (kisebb
számú) bordélyházi- vagy magánlakó,
illetve nem engedélyezett, nem bárcás
(nagyobb
számú)
titkos
kéjnők
5

Pávai Vajna Gábor: Pozsony sz. kir. város egészségügyének
fejlődése az utóbbi ötven év alatt 1856-1906. In. Fischer Jakab-Ortvay
Tivadar-Polikeit Károly (szerk.): Emlékmű 1856-1906. A Pozsonyi OrvosTermészettudományi Egyesület fennállásának ötvenedik évfordulója
alkalmából. Pozsony, 1907. 78.
6
Stuller Gyula: Selmecbánya sz. kir. város közegészségügye az
egészséget érintő megjegyzések kíséretében. Selmecbánya, 1906. 111.
7
Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet.
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 128.
8
Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Ha Selmec hív. BalassagyarmatBudapest, 2009. 87.
9
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87900040.TV
(letöltés: 2021.11.14.)
10
Pávai.: i. m. 81.
11
Selmecz és Bélabánya szab. kir. városnak az 1881: LIX. t.czikk 93. §-a értelmében a bel- és igazságügyi miniszterek által

tevékenykedtek. Ez utóbbiak legfeljebb
egyhavi elzárással sújtott kihágást, vagyis
szabálysértést követtek el az 1879. évi XL.
törvénycikk 81. §-a alapján.9 A prostitúció
az akkori „Magyarország minden városában
tűrve van ugyan, de csakis rendőri és tiszti
orvosi felügyelet mellett. A kéjnő csakis a
rendőrkapitányi hivataltól kiállított türelmi
bárca alapján űzheti a kéjelgést, köteles
hetenként kétszer, szerdán és szombaton a
tiszti orvostól magát megvizsgáltatni, ki őt,
ha bujakórra még csak gyanús is, az állami
kórházba utasítja; az elvett türelmi bárcát
egyúttal a rendőrkapitányságnak beadja,
mely azt, csak a kórházból való kibocsátás
után adja vissza neki.”10 A selmeci
törvényhatóság (közgyűlés) a város
lakbérleti szabályzatában kitért a kéjnőkre
is, ami összhangban volt az államilag
legalizált prostitúcióval. Eszerint az
engedéllyel bírt, vagyis bárcás kéjnő, aki ezt
tudatta a bérbeadóval, beköltözhetett a
bérleménybe, ugyanakkor ezt más bérlő
(szomszéd bérlő) nem volt köteles tűrni és
ő a bárbeadó kárára megszüntethette a
szerződést.11 Selmecen is tehát volt
prostitúció, de ott – a kisvárosi jellegből
adódóan – nem került sor olyan lépésekre,
mint például a fővárosban, ahol 1900-ban a
belvárosból kitelepítették a bárcás nőket.12
Így aztán a selmeci városházán nem
hangozhatott el az, ami a székesfővárosban
annál
inkább:
„a
városházán
a
közerkölcsökről folyt a szó. Polónyi úr azt
beszélte, hogy Budapesten mintegy 1500
jóváhagyott lakbérleti szabályzata 17. és 18. §-ai. Közölte Budapesti
Közlöny, 18. (1884) 110. sz. 3. (máj. 10.) „17. § Kéjnők beköltözését,
amennyiben a bérbeadó előtt ily minőségük a bérlet megkötésekor tudva
nem volt, a bérbeadó eltilthatja, vagy ha már beköltöztek volna, a
bérlemény kiürítését a rendőrségnél kérelmezheti. … 18. § Egyik lakó sem
tartozik azt tűrni, hogy azon házban, melynek egy részét bérben bírja,
akár bérlői akár albérlői minőségben kéjnő lakjék vagy tartózkodjék.
Amennyiben bérbeadó ezek eltávolítását a lakó felszólításától számított 3
nap alatt a rendőrségnél kérelmezni elmulasztja, vagy eltávolításuk a
bérbeadó és kéjnők közti bérleti viszony magánjogi természeténél fogva
nem lehetséges, joga van a lakónak a bérletet a bérbeadó kárára és
veszélyére megszűntnek tekinteni, kivéve ha ezen jogáról a
bérbevételkor lemondott.”
12
Magyar Székesfőváros, 2. (1899) 43. sz. 15. (nov. 20.)
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bárcás nő van. Közbeszóltak neki, hogy van
biz’ itt ötször annyi. Csodálatos, hogy
Polónyi úr éppen az ilyen kérdések
tárgyalásánál óvakodik a túlzásoktól.”
Hasonlóak hiányában a korabeli kedvelt
élclap, a Borsszem Jankó selmeci olvasói a
fuvardíj-megállapítások kapcsán csak azon
derülhettek, hogy „Virág Marcsa szavazó
bárcás és csillagszemölcsös hölgy, a
fuvarátalányt centiméterenként 10 fillérben
állapította meg.”13
A városi tisztiorvosi- és rendőrhatósági
ellenőrzés
mellett
engedélyezett
prostitúció, valamint a tiltott kéjelgés
büntetése alapvetően a fertőző nemi
betegségek közegészségügyi szempontból
kívánatos megakadályozását célozta. A
korban általános vélekedés volt, hogy a
fertőző nemi betegségeket a „sok laza
erkölcsű cseléd és fiatalabb gyári munkásnő
is terjeszti, ami a nagyszámú katonasággal
és tanuló ifjúsággal bíró nagyobb
városokban rendes, sajnálatos tünemény”.14
Ez alapján – a diszkrécióból adódó hiányos
forrásadatok ellenére is – feltehető, hogy a
selmeci körülmények ideálisak voltak arra,
hogy például a jelentős létszámú
dohánygyári heteroszexuális munkásnők 15
és a főiskolás férfiak közül számosan – testi
vonzalmat is kifejezve – érdeklődjenek
egymás iránt. Stuller szerint az 1900-as
évek elején a főiskolai hallgatói létszám
közel 10%-a (nagyságrendileg több tíz fő)
volt bujakóros. Véleménye szerint az
érintett fiuk egy része otthonról hozta, más
része Selmecen a „titkos kéjnők, a laza
erkölcsű cselédek vagy a gyári munkásnők
némelyikétől” szerezte a betegséget. A
selmeci bordélyház kéjnői szigorú orvosirendőri ellenőrzés alatt álltak, így az ifjúság
a bordélyházban „alig kaphat” nemi
betegséget.16 Ezek szerint helyben jobb híre
volt az egyetlen selmeci bordélynak, mint a
13

Borsszem Jankó, 33. (1900) 1723. sz. 4. (dec. 16.) és 32.
(1899) 48. sz. 10. (nov. 26.)
14
Pávai.: i. m. 79.
15
Stuller Gy.: i. m. 139.
16
Stuller Gy.: i. m. 111.; Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés.
Budapest, 2003. 40-41.
17
Czobor László: Honti históriák. Ipolyság, 2019. 45.; Szitnyai
Zoltán: Hodinai Hodinák. Budapest, 1934. 303.

fővárosban, ugyanis a főiskola elvitele ellen
fellépő városi küldöttségnek egy miniszter
kijelentette:
„Polgármester
úr,
ne
vesztegessük az időt hiába, én őszinte
ember vagyok, ugyanezért röviden
megmondom önnek, hogy a főiskolát
városukból elvinni akarom, hiszen ott még
valamirevaló bordélyház sincsen!”17 Hogy
mennyire volt valamirevaló a selmeci
(„Alsó”)
bordélyház,
nem
tudjuk,
mindenesetre az első világháborúval
párhuzamosan a vidéki nyilvánosházak
térvesztésére került sor és a prostitúció
főszereplőivé
többnyire
a
(nem
bordélyházi) magánkéjnők váltak. 1915ben Selmecbányán vagy a szomszédos
Korponán sem működött már bordélyház. 18
Ennek oka az is lehetett, hogy a férfiak egy
része a harctérre (1. kép, illusztráció)
vonult.

1. kép: Világháborús és prostitúciós karikatúra
(Száraz Miklós György-Tóth Zoltán: A bujaság
története)

A fertőző nemi betegségekkel kapcsolatban
a pozsonyi tisztiorvos felvetette, hogy „jobb
volna a rendőrorvosi vizsgálatnak más
alapra való helyezése, vagyis a nyilvános
18

Güntner Péter: A soproni prostitúció története (1862-1918)
In. Aetes, 12. (1997) 1. sz. 62.
[http://epa.oszk.hu/00800/00861/00004/1997_t3.html (letöltés:
2021.11.13.); A soproni mellett a korabeli miskolci prostitúciós viszonyok
ismertetését lásd:
https://miskolcadhatott.blog.hu/2016/10/19/miskolc_piros_lampas_neg
yede (letöltés: 2021.11.13.)
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házakban a férfiak rendszeres vizsgálata, a
mai időszakos nővizsgálat helyett. Igaz,
hogy ez az eljárás tetemesen megdrágítaná
a nemi élvezetek gyakorlását, de ez még
nem volna a legnagyobb baj, annak biztos
tudatában, hogy az illető nem lesz fertőzve.
A kéjnők tisztaságáért természetesen a
bordély háztulajdonosa lenne a felelős,
szükséges volna továbbá az ifjúság
felvilágosítása és kioktatása a védelemre.
… E sorok írója (Pávai Vajna Gábor) is
mint a pozsonyi kir. jogakadémián a
közigazgatási közegészségtan előadója, a
jogászifjúságot
évről-évre
igyekszik
felvilágosítani
a
nemi
betegségek
lényegéről, az azok ellen való védekezés
módjairól, hogy így őket tájékozva,
kiragadja a nemi betegségek csodás
gyógyítását hirdető, a beteget kiszipolyozó
reklámhősök polipkarjaiból.”19 Stuller is
egyetért a felvilágosítás fontosságával,
ugyanakkor
a
selmeci
főiskola
programjában (tanulmányi rendjében)
mindez – legalábbis leírva, említés szintjén
– Tóth Imre bányafőorvos által is előadott
közegészségtan tantárgynál hosszú évek
alatt nem jelent meg. 20 Ettől függetlenül az
előadásokon szóba kerülhetett a kérdés.
Emellett a szabadgondolkodók a selmeci
főiskolásoknak sok előadást tartottak, de
hasonló közegészségügyi témájúra nem
találtam adatot.21

heteroszexualitásnál is nagyobb titok,
hallgatás és zártság övezhette az azonos
neműekhez vonzódást. E körben némileg
segít az olyan – és talán nem véletlenül név
nélküli
–
egykori
főiskolás
visszaemlékezés,
mely
során
a
következőket olvashatjuk: „Ilyen vezető
szerepet vitt … a robusztus, hatalmas,
tagbaszakadt,
izmos,
vállas,
a
középmagasnál
valamelyest
erősebb
testalkattal, olajbarna arccal és villogó, éles,
mindent megfigyelő dióbarna szempárral,
görögszabású orr alatt csinos barna
bajusszal ékesített kedves Szabó Bandi
kollegánk. Igazi megtestesült férfiszépség
volt. … s nem volt egyetlen jobb leányos
ház, ahol a délceg és feltűnően csinos
fiatalembert szívesen ne látták volna”.22 A
helyi prostitúció kapcsán már akkoriban is
általában csak becslésekre (2. kép,
illusztráció) támaszkodtak, hiszen a
nyilvánosság előtt nagy diszkréció
jellemezte a kérdést, így a mai kutatónak
sincs egyszerű dolga.

Az utókorban valamelyest idealizált kép
arról, hogy a főiskolások az erkölcsös
selmeci polgárlányok után érdeklődtek,
nekik diszkréten udvaroltak-szerenádoztak
és a bálokon velük táncoltak. Ez azonban
nyilván a sokszínű kép csak egy – bár
kétségkívül jelentős és jellemző – árnyalata.
Mellékesen említem itt, hogy az egykori
főiskolások esetleges homoszexualitása
szinte
kutathatatlan,
feltárhatatlan.
Akkoriban ugyanis, főleg egy vidéki
kisvárosban, az általános közerkölcs és
közszemérmesség okán a nem emlegetett
19

Pávai.: i. m. 79-80.
A selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola
programja, 1904-1905. Selmecbánya 1904. 82.; A selmecbányai m. kir.
Bányászati és Erdészeti Főiskola programja, 1907-1908. Selmecbánya
1907. 80-81.; A selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola
programja, Selmecbánya 1917. 157-158.
20

2. kép: Becslés című baleklap
21

Fricz-Molnár Péter: A selmecbányai szabadkőművesek és
szabadgondolkodók, valamint a főiskolások kapcsolata az 1910-es
években. In. Soproni Szemle, 75. (2021.) 3. sz. 292-313.
22
Kárpáti Vadász, 3. (1929) 23. sz. 267. (dec. 1.)
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Az erkölcsös Selmecbánya képét erősítették
a városi hetilapban megjelent olyan
tudósítások, melyek szerint a „női gyakorló
iskolába” várják „azon intelligens, árva
vagy özvegy nőket, kik magukat
tökéletesíteni akarják a szabás vagy
varrásban”23, hiszen az akkori szokás
szerint a lányoknak illett a stafírungon saját
kezűleg dolgozni. Emellett azonban sokat
olvashatunk a különféle nőegyletek
gyermeksegítő jótékony akcióiról is. Ezek
árnyékában már felsejlik az elhagyott –
nagyrészt törvénytelen, vagyis házasságon
kívül született – gyermekek megmentése,
támogatása, amiből az következik, hogy
Selmecen a városvezetés mellett a jótékony
egyleteknek is valós és komoly gondot
jelentett az elhagyott gyermekek kérdése. 24
Mindezek alapján nem zárhatjuk ki, hogy az
elhagyott selmeci gyermekek között
lehettek akár olyanok is, akik a „titkos
kéjnők, a laza erkölcsű cselédek vagy a
gyári munkásnők” és a főiskolások
törvénytelen (házasságon kívüli) ivadékai
voltak.

páciensek” emlékképe a kortársakban is
felderengett. Az „Alsó” nevű bordélyházat
említő mellett ismert olyan egykori
főiskolás is, aki bár bordélyházra nem
emlékezett, de szerinte „könnyűvérű
hölgyek azért akadtak Selmecen is.” A
kegyosztó csinos cselédlányok miatt
időnként még a professzori villák kertjében
– a studió páciensek nagy forgalmú kerítés
átmászásai és besurranásai miatt – taposási
kár is keletkezett: „Virágok, zöldségek
haltak el a kéjvágyók vigyázatlansága
miatt.” Ezt már Bencze Gergely erdészeti
vegytan25 professzor sem tűrhette és
kijelentette: „Uram, én nem bánom, mit
csinál a szakácsnéval, felőlem darabokra is
szedheti, de a káposztát és a zöldségeimet
kímélje!”26 Ezen viszonyok persze nem
jelentettek tiltott, hatóság által kihágásként
büntetett kéjelgést, pusztán csak ezekre is
igaz – Az öreg diák dalából idézve – a „Szép
idő volt, jó idő volt” nótarészlet, főleg, ha a
taposási kárnál nagyobb baj nem
keletkezett.

A „kegyosztó cselédek” és a „könnyűvérű
hölgyek”, valamint a „kéjvágyó studió

Dr. Fricz-Molnár Péter
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Selmeczbányai Híradó, 16. (1906) 37. sz. 4. (szept. 16.)
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Hont
vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város, Budapest, 1906. 227.; Stuller
Gy.: i. m. 149.
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